Infobrev januari 2014 – Nyheter och information från styrelsen
Lönnparkens
Lönnparkens Infobrev kommer ut ca en gång per månad för att rapportera om vad som har hänt
och vad som är på gång inom föreningen. Skulle du vilja ha detta och framtida nyhetsbrev digitalt?
Anmäl dig på boende@lonnparken.se För de allra senaste nyheterna se även www.lonnparken.se

Summering av 2013
Föreningen är fyra år gammal och styrelsearbetet byter bit för bit karaktär från utveckling
till förvaltning. Under 2014 kommer exempelvis den nya underhållsplanen att sättas i
verket. Ett axplock av aktiviteter från 2013:
•
•
•
•
•
•
•

Byte av fläktar i låghusen
Två stycken bygglov
Nytt avtal på bredband
Dalendagen
Underhållsplan
Villkor i tekniska beskrivningen uppfyllda
Justerade lån med lägre ränta

Samlingslokalen
Glöm inte att vi har en riktigt fin samlingslokal som du kan hyra. Hur du bokar och vilka
villkor som gäller kan du läsa om på hemsidan på Boendeinfo/Gemensamma
utrymmen/Träfflokalen.

Interiörbilder från träfflokalen. Så här kreativt med bakverk och konstverk var det under en
pysseldag julen 2012 som organiserades av en boende.
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Motioner
Motioner till vårens stämma lämnar ni i föreningens brevlåda i samlingslokalen alternativt
mejlar till styrelsen@lonnparken.se. Senaste datum för motioner är 1 februari. Motionen
ska vara underskriven och daterad. Det är också viktigt att motionen är utformad som ett
förslag för stämman att ta ställning till och inte som en allmän fråga.
Läs mer på hemsidan under Om föreningen/Stämmor/Motioner.
Gym
25 januari öppnar Fintness24Seven sitt gym vid Åsgärdevägen. Nu är föreningen snart
omringad av gym så vi kommer bli Dalens mest vältränade gård!

Översyn kostnader
Att hålla nere kostnader står alltid på dagordningen för styrelsen. Ett projekt rörande våra
soptunnor på gården har tagit några steg mot förverkligande. När avtalet med den
entreprenör som sköter renhållningen på gården löper ut ska vi vara redo att sjösätta ett
projekt som sparar en ansenlig summa. Om du har förslag och idéer på kostnader vi kan
skära och hur det ska göras är du välkommen att skriva till styrelsen på
styrelsen@lonnparken.se.

Bredband
STOKAB jobbar på med serverinstallationer och annat inför uppgraderingen av
bredbandet. När det närmar sig driftsättning kommer vi meddela om driftstopp på
bredbandet via hemsidan.

Hämtning av grovsopor 2014
Hämtning av grovsopor sker:
Januari:
April:
Augusti:
December:

måndag 27
måndag 28
måndag 25
måndag 29

Hämtningen sker mellan kl 18.00 och 19.00 vid 95:ans vändplan. Eller tills lastbilen
är full. Kom ihåg att återvinningsmaterial som exempelvis förpackningar av wellpapp
inte omfattas av denna service.
OBS: Finns det ingen lastbil eller representant från styrelsen på plats är det förbjudet att
ställa skräp ute på gården.
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